
Kære medlemmer af Bevaringsforeningen 
25 glade medlemmer og gæster fik en dejlig søndagsoplevelse på Tersløsegaard den 26. september. 
 
 

Vi lyttede til foreviser Jeronimus alias Allan Aistrup, der ikke blot 
kunne foredrage om Ludvig Holberg og hans baroni, mens også 
om samtidens levevilkår, teaterhistorie og kongerække både 
faktuelt og krydret med humorfulde indslag.  
Kaffe og kringle blev nydt i den 2 ha store park i strålende sol. 
Hvem skulle have troet, at den 10-årige forældreløse, fattige, lille 
norske gut, Ludvig Holberg, efter jurastudier på Københavns 
Universitet og et utroligt flittigt og produktivt liv siden skulle 
efterlade sig en arv på svimlende 500 mio. kroner i nutidsværdi. 
En arv, der ved Holbergs død i 1754, overgik til Sorø Akademi. 
 

33 komedier, 939 epigrammer (skæmtevers), en 3-binds Danmarkshistorie, eventyrromaner, faglitteratur 
inden for både jura og naturfag blev det til. Samtidig tog han på rejser og var et engageret, politisk 
menneske, der bl.a. var ligestillingsfortaler, og som nød livet på kaffehuse, for kaffe var hans helt store 
”last”.  
 

Og endelig bedrede Holberg bondens kår. Med 89 fæstegårde og 
59 husmandssteder under baroniet Tersløsegaard fik han direkte 
indblik i bøndernes hverdagsliv og sikkert mange trængsler på 
den tid. 
I 2022 er det præcist 300 år siden, at Ludvig Holberg skrev 
komedien ”Den politiske Kandestøber”, og den 12. juni 2022 
opføres stykket på Tersløsegaards lille scene.  
 
Følg med på hjemmesiden: www.tersloesegaard.dk 
 
 

 
Og så løber Bevaringsforeningen en vejrmæssig risiko og inviterer til Skumringsvandring i Korsør den 11. 
oktober kl. 16. 
Se den vedhæftede invitation for nærmere information.  
Vi går lidt i dybden med Lokalplan 1184, der på mange måder styrker og styrer vores bevaringsværdige 
bymidte. Denne tur er kun for de husstande, der er medlem af Bevaringsforeningen.  
 
Desuden beder vi traditionen tro alle medlemmer om at reservere den 26. november kl. 15. Som bekendt 
er det Korsør bys fødselsdag, og det er naturligvis også på denne dato, at Bevaringsforeningen uddeler sin 
plakette – en præmiering af bygninger og miljøer i Korsør og omegn. Og som vi plejer foregår 
plaketteuddelingen på Korsør Rådhus. 
Vi glæder os meget til at dele denne festdag med Jer og inviterede gæster, der har en særlig tilknytning til 
årets plakettemodtager. 
Dette arrangement er kun for de husstande, der er medlem af Bevaringsforeningen. 
Særskilt invitation udsendes i god tid. 
 
Og så kan vi glæde os over, at Bevaringsforeningen har fået en lille halv snes nye medlemmer i 2021. Vi 
håber, at både nye og gamle medlemmer glæder sig over, at vi atter kan mødes.  
 
På Bevaringsforeningens vegne, 
 
 
Jane Kjølbye – Formand    Korsør, den 28. september 2021 

http://www.tersloesegaard.dk/

